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Hoofdstuk 1
EERST EVEN WAT
DUIDELIJKHEID

Dit is Stick Dog.
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Ik ga je niet uitgebreid uitleggen hoe Stick Dog aan
zijn naam komt, oké? Die slaat namelijk niet echt
op hem, maar op mij. Als mensen niet zo heel goed
kunnen tekenen, maken ze meestal van die simpele
stokpoppetjes. Dat doe ik dus ook, maar dan met
honden, omdat ik niet zo’n tekentalent ben.

En vanwege die rechte lijntjes heet hij Stick Dog.

Hij heeft vier goede vrienden, die je waarschijnlijk al
in deel één hebt leren kennen. Ze heten Vullis, PoePoe, Streep en Karen.
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VULLIS

KAREN

STREEP

Ik zal je eerst wat meer over Stick Dogs vier beste
vrienden vertellen.

Karen is een teckel die gek is op chips en een tijdje achter
in een hip Frans-Aziatisch restaurant woonde.

Vullis is een bastaard – of een vuilnisbakkie, zoals ik het
ook wel noem. Hij woonde ooit ver weg, bij Gary, een
postbode. Soms neemt hij de gekste dingen mee in zijn
vacht, maar die raakt hij meestal ook weer kwijt.

Poe-Poe is een poedel. Zijn naam heeft niks te maken met
wat je op de wc doet, als je snapt wat ik bedoel. Hij heeft
een gruwelijke hekel aan eekhoorns. Hij háát ze. Maar echt
hè!

Dan is er een dalmatiër, die heet Streep. Lang geleden was
ze een waakhond in het winkelcentrum bij snelweg 16. Na
een dramatisch Nacho Cheese Grande-incident raakte ze
haar baan helaas kwijt. Daar praat ze liever niet over.
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Ze zijn alle vijf zwerfhonden.

Maar zielig zijn ze niet, want ze hebben elkaar.

Goed, je weet nu dat ik niet al te best kan tekenen
en dat Stick Dog vrienden heeft met rare namen.
Dan is er nog iets wat je uit deel één moet weten:
eten is het belangrijkste in Stick Dogs leven. Hij is
altijd op zoek naar iets lekkers.

Mensen vertrouwt hij niet echt. Hij vindt ze er maar
vreemd uitzien. Als je erbij stilstaat, is dat ook wel
zo. Want waarom hebben ze benen, om maar iets
te noemen? In plaats van voeten zouden wieltjes
veel handiger zijn, lijkt me. En hoezo tien vingers?
Waarom geen twintig of zo? En twee ellebogen aan
elke arm zou ook veel beter zijn, toch? Dan zou
je langere armen hebben en meer dingen kunnen
pakken.
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En hallo zeg, waarom twéé ogen? Eén groot oog
boven op je hoofd waarmee je in het rond kunt
kijken, wat dacht je daarvan? Dat zou pas gaaf zijn! En
dan hun oren… laten we het daar maar helemaal niet
over hebben.
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Dus Stick Dog vindt mensen maar niks omdat ze er
zo bizar uitzien. En er is nog een andere reden: ze
houden altijd het lekkerste eten voor zichzelf. Het
zijn egoïstische, gluiperige veelvraten met alleen een
miezerig stukje vacht boven op hun kop, gemene
beesten die nergens goed voor zijn. Maar op een dag
was er een gezin in het Picasso Park dat de honden
wél wat te eten gaf (of eigenlijk moesten ze er heel
wat voor doen om iets lekkers te krijgen: ze hadden
een geweldig plan bedacht om hamburgers van de
barbecue te jatten, dat net iets anders uitpakte
dan ze dachten). Deze mensen waren wel oké, ze
gaven de honden hamburgers… maar dat was heel
uitzonderlijk. Deel één ging over dit avontuur.
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Nog even de belangrijkste dingen op een rijtje: ik kan
niet supergoed tekenen, Stick Dogs vrienden hebben
gekke namen, lekker eten betekent alles voor hem
en mensen vertrouwt hij niet. Weet je nu genoeg?

Mooi, dan kunnen we met het verhaal beginnen.

O, wacht, nog één ding: ik kan er zelf prima mee
leven dat mijn tekeningen niet zo geweldig zijn, ik
heb me er allang bij neergelegd. Maar het zou fijn zijn
als jij dat ook doet. Met andere woorden, beloof me
dat je me niet gaat onderbreken om commentaar te
geven op mijn tekeningen, goed?

Eén voorbeeldje. Als ik beschrijf hoe een ufo pal voor
Stick Dogs neus op aarde landt, zeg dan alsjeblieft
geen dingen als:
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‘Sorry hoor, maar die ufo lijkt meer op de
pannenkoek die ik als ontbijt at dan op een
ruimteschip vol buitenaardse wezens.’

UFO

PANNENKOEK

Zullen we dat afspreken? Dat we daar geen gedoe
over krijgen?

En dan nog iets. Het is handig om te weten dat ik
snel ben afgeleid en af en toe afdwaal van het verhaal.
Soms met een ander verhaaltje tussendoor, of ook
weleens met uitleg over het een of ander. Zo ben
ik nou eenmaal, daar kan ik niks aan doen. Dus een
beetje geduld als ik ergens anders over begin. Deal?
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Goed.

Oké, dan kunnen we nu echt beginnen.

Onze

afspraken
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